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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDID IKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SURAT EDARAN

NOMOR SE- ;). IPP12017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
0 1LUAR RUANG KELAS INTERNAL DAN/ATAU ASRAMA INTERNAL

0 1L1NGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

A. UMUM

Dalam rangka mendukung gerakan penghematan nasianal, penerapan prinsip-prinsip

kesederhanaan hidup, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan Asas

asas Umum Pemertntah;n yang Balk (AUPB) telah ditetapkan Peraluran Menlert

Pendayagunaan Aparatur. Negara dan Reformasi Birokrcsl Nomar 6 Tahun 2015 tentang

Pedoman Pembatasan PertemuanlRapat di Luar Kantor Dalsm Rang ka Peningkatan Efisiensi

dan EfektMtas Kerja Aparatur dan sebagai tindak lanjut atas hal tersebut telah ditetapkan

Kepulusan Menteri Keuangan Nomer 603/KMK.0112015 tentang Petunjuk Teknis dan Standar

Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor bagi Unit Organisasi

di Lingkungan Kementertan Keuangan.

Dalam perkembangannya, Keputusa n Menteri Keuangan Nomor S03/KMK.01/2015 tentang

Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat dl

Luar Kantor bagi Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan belum memberikan

pedoman mengenai penyelenggaraan kegiatan pendidikan danlatau pelatihan di ruar ruang

kelas internal danlatau asrama internal. Sehingga dalam rangka menjaga kelancaran

penyerenggaraan pemerintahan dalam kegiatan pendidikan danlatau pelatihan bag; Aparatur

Sipil Negara dan untuk mengantisipasi ketidaktersediaan ruang kelas internal danlatau

asrama internal di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, perfu disusun

ketentuan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dalJatau pelatihan di luar ruang kelas

internal danlatau asrama internal di Iingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

B. TUJUAN

01 Tujuan dari ditetapkannya Surat Edaran ini memberikan pedoman dan persarnaan persepsl

terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di luar ruang kelas internal

danJatau asrarna internal di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

c . RUANG ...
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C. RUANG L1NGKUP

Surat Edaran ini berlaku untuk pelaksanaan tugas dan tungs i Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan di Iingkungan:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan

2. Balai Pendidikan dan Pelatihan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomar 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Namar 5494);

2. Undanq-Undanq Namar 30 Tahun 2014 lenlang Adminislrasi Pemenntahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Ta hun 2014 Nomar 292, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Namar 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomar 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran.. . ',
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Namar 103, Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Namar 5423);

4. Peraturan Pemerintah Nomar 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Namar 6037);

5. Peraturan Pres iden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran

Negara Repub iik Indonesia Tahun 2015 Namar 51);

6. Keputusan Presiden Nomor 10fTPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan

Pengangkalan Dan dan Dalam Jabalan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan

Kementerian Keuangan;

7. Kepulusan Menlen Keuangan Namar 1371KMK.0112001 lentang Pala Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;

8. Peratura n Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.0112009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pendidikan dan Pelat ihan Keuangan sebaga imana diubah dengan Peratu ran Menteri.. .'.
Keuangan Namar 177IPM K.0112012 (Benta Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012

Namar 1102);

g. Peraturan Menten Keuangan Namar 521PMK.011201 1 tenlang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Namar 157) sebaga imana diubah dengan Peraluran Menlen Keuangan Namar

178IPMK.0112012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Namar 1103);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara tur Negara dan Reformas i Birokrasi Nomor 6

Tahun 2015 tenlang Pedaman Pembatasan Pertemuan/Rapal di Luar Kanlar daiam

rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Namar492);

11. Peraturan...
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11. Peraturan Menteri Keuangan Nemer 234/PMK.0112015 tentang Organisasi dan Tata Karja

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

12. Keputusan Menlen Keuangan Nomor 6031KMK.Ol12015 lentang Pelunjuk Teknis dan

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan PertemuanlRapat di Luar Kantor bagi

Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

E. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DI LUAR RUANG

KELAS INTERNAL DAN/ATAU ASRAMA INTERNAL DI L1NGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KEUANGAN .

1. Dalam hal Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) maupun Balai Pendidikan dan

Pelatihan (Balai Diklat) di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK):

a. tidak memiliki ruang kelas internal danlatau asrama internal;.. .'.
b. memiliki ruang kelas internal danlatau asrama internal namun tidak dapat digunakan;

dan /atau

c. memiliki ruang kelas internal dan/atau asrama internal namun kapasitasnya tidak

mencukupi,

untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dantatau pelatihan teriebih dahulu

diupayakan menggunakan ruang kelas internal danlatau asrama internal yang terdapat

pada Pusdiklat danlatau Balai Diklat lain di lingkungan BPPK dengan tetap

memperhatikan wilayah kerja masing-masing.

2. Dalam rangka mendukung penggunaan bersama ruang kelas internal dan asrama internal

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas:

a. Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan bertugas mengoordinasikan jadwal

penggunaa n bersama ruang kelas internal dan asrama internal di lingkungan BPPK

dan publlkasi secara berkala dalam laman intranet BPPK

http://intrabppk.depkeu.gg.id.

b. pada setiap awal bulan para Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan Pusdiklat dan

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal di lingkungan Balai Diklat

menyampaikan:

1) rencana penggunaan ruang kelas internal dan asrama internal pada satuan kerja

masing-mas ing; dan

2) rencana kebutuhan penggunaan ruang kelas dan asrama yang tidak dapat

dipenuhi eleh satuan kerja masing-masing,

kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang lidak terpisahkan dan Surat Edaran

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

3. Dalam...

'.
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3. Dalam hal berdasar1<an hasil koordinasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam

angka 2 di etas, ruang kelas internal dan/atau asrama internal yang terdapat pada

Pusdiklat dan Balal Diklat di lingkungan BPPK tidak tersedia. maka penyelenggaraan

kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dapat dilakukan di luar ruang kelas internal

dan/atauasrama internal dengan kriteria sebagai berikut:

a. milik pemerintah (pusat atau daerah), BUMN, BUMD maupun swasta yang layak

dengan tetap memperhatikan kurikulurn, maksud, dan capaian yang ingin diperoleh

dalam penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan (knowledge, skill dan attitude);

dan

b. menggunakan mekanisme pembayaran yang akuntabel sesuai peraturan penjndang

undangan dan ketentuan pelaksanaannya, antara lain terdapat tarit PNBP atau

publishedrate.

4. Penggunaan hotel sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pendidikan danlatau

pelatihan dapat dHakukan apabila:

a. ketentuan dblam angka 1 sampai dengan angka 3 di atas telah dipedomani dan

dibuktikan dengan dokumen pendukung maupun pernyataan tertulis yang

ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa tidak terdapat:

1) ruang kelas internal dan/atau asrama internal pada Pusdiklat dan/atas Balai Oiklat

lain di lingkungan BPPK; dan

2) ruang kelas dan/atau asrama milik pemerintah pusat atau daerah, SUMN . SUMO

maupun swasta,

dengan fonnat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

yang tidak terplsahkan dari Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan ini; dan

b. tetap memperhatikan prinsip-prinsip belanja dengan beban AP BN dan memperhatikan

kurikulum, maksud, serta capaian yang ingin diperoleh dalam penyelenggaraan

pendidikan danlatau pelatihan (knowledge, skill dan aUnude).

5. Para Kepala Pusdiklat dan Kepala Balal Diklat melapor1<an pelaksanaan Surat Edaran

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan inl kepada Kepala BPPK dengan

tembusan kepada:

a. Sekretaris BPPK; dan

b. Unit Kepatuhan Intemat BPPK,

setlap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dalam hat terdapal

penyelenggaraan kegiatan pendidikan danlatau pelatihan yang menggunakan hotel,

laporan tersebut dilampiri dengan surat pernyataan Kepala Satuan Kerja dan dokumen

pendukung sebagaimana ketentuan dalam angka 4.

6. Dalam...
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6. Dalam melaksanakan Sural Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Pelalihan Keuangan

ini, pejabat yang berwe nang harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan pelaksanaannya.

7. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, ketidakjelasan dan/atau kekurangpahaman atas

pelaksanaan Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, maka

Kepala Pusdiklat atau Kepala Balai Diklat hams berkonsultasi terlebih dahulu dengan

Sekretariat Badan c.q. Bagian Keuangan dan/atau Bagian Umum... .'.
B. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan danlatau penjelasan Surat Edaran Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan ini ditetapkan melalui Surat Dinas Kepala BPPK.

Para Kepala Pusdiklat dan Kepala Balal Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan agar melakukan penqawasan pelaksanaan Surat Edaran ini

di unit kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoma n dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana mest inya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal IS ~(' I ~

~;;~~~~BADAN PENDIDIKAN
~ TIHAN KEUANGAN.

.' .

KII: PPIPP.1IPP.13fPP.132f2017 http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id



LAMPIRAN I
Sural Edaran Kepala 8adan
Pendldikan dan Pelatll'1an Keuangan
Nomor SE·:J. IPP12017
Tanggal: 18 Mei ZOI'}

RENCANA PENGGUNAAN RUANG KELAS INTERNAL DAN ASRAMA INTERNAL
SATUAN KERJA ... "l

BULAN DAN TAHUN: ... (2)

"N.'kl I~I~~~s7~;EW::':' , IT.l< ;c' ,..' ASRAMA .", '''>'I '

IDLE; KAPASITAS' 1~ITERPAKAI f 'it /OLE'
13, ,-, '51 '0' '7l '0' '0' (10)

,

.. ." ,

(11)

KEPALA PUSATIBALAI " ~

u.b.
KEPALA BAGIAN TATA USAHN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DAN KEPATUHAN INTERNAL "".

(14)

NIP ,.. (15)

Petunjuk...
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Petunjuk Pengisian:

(1) Oiisi dengan nomenklalur saluan ke~a .

(2) Diisi dengan bulan dan latiun berkenaan.

(3) Diis] dengan nornor UM.
(4) Diisi dengan tan9981 pada bulan berkenaan.
(5) Diisi dengan jumlah kapasitas ruang kelaa (dengan satuan peserta pendidikan dan/atau

pelalihan) yang dimiliki saluan kerja bersangkutan

(6) Diisi dengan jumlah kapasitas ruang kelas (dengan satuan peserta pendidikan dan/atau
pelal ihan) yang lerpakai.

(7) Oiisi dengan jum lah kapasitas nuang kelas (dengan satuan peserta pendidikan danlatau
pelatihan) yang tersisa .

(8) Diisi dengan jumlah kapasitas asrama (dengan satuan peserta pendidikan danlatau
pelatihan) yang dimiliki satuan kerja bersang kutan.

(9) Diisi jumlah kapasitas asrama (dengan satuan peserta pendidikan danlatau peratihan) yang
terpakai.

(10) Dils l jumlah kapasitas asrama (dengan satuan peserta pendidikan dan/atau pe lat ihan) yang
ters isa.

(11) Diisl dengan tempat (kotalkabupaten), tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Rencana
Penggunaan Ruang Kelas Internal dan Asrama Internal.

(1 2) Diisi dengan nemenklatur jabatan kepala satuan kerja masing-masing.
(13) Diisi dengan nomenklatus jabatan kepala unit kerja yang memiliki tugas atau fungsi

pengelelaan aset maupun pemeliharaan sarana dan prasarana pada satuan kerja rnasinq
masing.

(14) Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.
(15) Diisi dengan Nemer Induk Pegawai pejabat yang menandatangani.

.. ."

Kp: PPIPP.1/PP.131PP.13212017 http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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RENCANA KEBUTUHAN PEN<>GU~MN RUANG KELAS DAN ASRAMA YANG TIDAK DAPAT
D1PENUHI SATUAN KERJA ... ")

BULAN DAN TAHUN: ... (2)

~ . > ~"'A~PRO.~.AA~ll~~~y~~ f ,_ - . ~ .""'i" lli,;;? PENDIDIKAN >, STAruS '. ' J.UMlAH -r . TANGGAL
~~. ~'I;.·DANIATAU :;) I :tlESERT~tPESERTA; .I~PELAKSANAAN KETERANGANri ·. .PEtATIIJAif{o1>" ~ . '-rl:1"' " ';.r;., = . ,~, "' ":iii 14;" ~. . .

'3' ,., ,5' ~, (7) (0)

Kp". PPIPP.1fPP.131PP.' 32/2017

-. .'.

.. ."

(0)

j('EPALA PUSATISALAI ,,,,
u.b.

KEPALA BAGIAN TATA USAHN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
DAN KEPATUHAN INTERNAL "",

" ~
NIP ... 113)

Petunjuk...
http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi dengan nomenklatur satuan kerja.

(2) Oiisi dengan bulan dan tahun berkenaan.
(3) Oilsi dengan nomar UM.
(4) Oiisi dengan nama program pendidikan dan/alau pelatihan.

(5) Oiisi dengan status peserta (pejabat/pimpinan atau pelaksana).
(6) Diisi denqan jumlah peserta pendidikandan/alau pelatihan berkenaan.
(7) Diisi dengan tan9gal pelaksanaan program pendidikan dan/alau pelatihan berkenaan.

(B) Oiis! dengan keterangan.
(9) Diisi dengan tempat (kotalkabupaten), tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Rencana

Kebutuhan Penggunaan Ruang Kelas dan Asrama yang lidak dapat dipenuhi satuan kerja,

(10) Diisi dengan nomenklatur jabatan kepala satuan kerja masing-masing.
(11) Diisi dengan nomenklatur jabatan kepala unit kerja yang memiliki tugas atau fungsi

pengelolaan aset maupun pemeliharaan sarana dan prasarana pads satusn kerja masing-
masing. .. . ' .

(12) Dlist dengan nama lengkap pejabat yang menandatanganl.

(13) Diisi dengan Nomar Induk Pegawai pejabat yang menandatangani.

~~~~ADAN PENDIDIKAN
Ifi IHAN KEUANGAN,

1---1IH~

a-: iRt~IMANTO BHAKT
~1lE4!~5B0 1 20 1992011003

. .

KIt. PPIPP.1/PP.1J1PP.13212011 http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id



LAMPIRAN II
Surat Edamn Kepala 8adan
Pendidikan dan Pefatihan Keuangan
Nomor SE- " IPPI2017
Ta"llg. l: (e Mei ~."

KOPSURAT

SURAT PERNYATAAN KEPALA SATUAN KERJA ... (1)

NOMOR ... m

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (3)

.'.
NIP (.)

Jabatan (~

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kegiatan ... ~ yang diselenggarakan pada tan9gal ... (7) di ... (8), tidak dapat diselenggarakan di

ruang kelas intemal dan/atau asrama internal, karena ... (i) .

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dilaksanakan dengan tetap

memperhatikan prinsip-prins ip belanja dengan beban APBN dan memperhatikan kuriku lum,

maksud, serta capaian yang ingin diperoleh dalam penyelenggaraan pendidikan dan/alau

pelatihan (knowledge, skill dan attftude).

3. Telah menyampaikan laporan pelaksanaan keg iatan sebagaimana dimaksud da lam angka 1 di

atas sesuai ketentuan dalam Sural Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

mengenai penyelenggaraan kegiatan pend idikan dan/atau pelatiha n di luar ruang kelas

intemal dan/ata u asrama internal di·lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

4. Apabila di kemudian han terdapat ket idakbenaran atas pemyataan ini, kami bertanggungjawab

sepenuhnya dan bersedia diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

bertaku.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan tanpa tekanan dan plhak manapun.

(10)

Kepa la ... (11)

('.
NIP ... (13)

.. .'.
Petunjuk...http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi dengan nomenklatur satuan kerja.
(2) Diisi dengan nomor surat pernyataan.
(3) Diisi dengan nama lengkap tanpa menggunakan gelar.
(4) Diisi dengan Namar Induk Pegawai.
(5) Diisl dengan nomenklatur jabatan kepala satuan kerja masing-masing.

(6) Diisi dengan nama program pendidikan dan/atau pelatihan.
(7) Diisi dengan tanggal, bulan, dan lahun penyelenggaraan kegiatan.

(8) Diisi dengan tempat penye.leng9~raan kegiatan.
(9) Diisi dengan alasan/penyebab kegiatan tidak dapat diselenggarakan ruang kelas internal

dan/atau asrama internal sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan/atau
pelatihan di luar ruang kelas internal dan/atau asrama internal dl lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

(10) Diisi dengan tempat (katalkabupaten), tanggal, bulan, dan tahun pembuatan dan
penandatangan Surat Penyataan.

(11) Dflsi dengan nomenklatur jabatan kepala satuan kerja masing-masing.
(12) Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa menggunakan gelar.
(13) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani.

Kp: PPIPP.1IPP .13JPP .132J2017

.' .

...

DAN PENDIDIKAN
HAN KEUANGAN ,

'" I
:~;// I I

,o;y -nIMANTO BHAKTI-A
~Nre::t96ff0 1 20 199201 1 003

http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id




